
 

Informatie over de aanbesteding en procedure  
 

1.  Aankondiging marktontmoeting  
Gemeenten Enschede en Losser organiseren een marktontmoeting voor de circulaire aanbesteding: 

Inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen, die op korte termijn gaat starten.  

 

Naast het simpelweg aangaan van een nieuwe overeenkomst met een marktpartij, willen de gemeenten 

samen met marktpartijen nadenken hoe er op een slimmere, meer circulaire manier invulling kan worden 

gegeven aan het inzamelen en verwerken van grondstoffen.  

Tijdens het aanbestedingsproces maken de gemeenten gebruik van een concretiseringsfase na 

voorgenomen gunning. Dit betekent dat we vervolgens met de partij die voor gunning in aanmerking 

komt, de concretiseringsfase gaan starten. In deze concretiseringsfase zal door een samenwerking 

tussen beide partijen (gemeenten Enschede en Losser en geselecteerde partner), geconcretiseerd 

worden op welke manier er invulling wordt gegeven aan de opdracht. Met behulp van deze 

aanbestedingsmethodiek willen de gemeenten komen tot de meest geschikte, circulaire en innovatieve 

oplossing.  

 

Gemeenten Enschede en Losser willen potentiële inschrijvers graag informeren over innovatief  en 

circulair aanbesteden en de procedure die gevolgd gaat worden. Tevens beogen de gemeenten input 

te krijgen vanuit de markt of  de door ons opgestelde ambities haalbaar zijn. Daarnaast willen de 

gemeenten ketensamenwerking en SDG-denken stimuleren. Hiertoe wordt een marktontmoeting 

georganiseerd. Iedereen is welkom, van grondstof -verwerker tot kennisinstituut en van grondstof  

inzamelaar tot student.  

 

Deze dag zal plaatsvinden op dinsdag 17 maart van 09:30 tot 13:15 uur in het Stadhuis, Langestraat  

24 te Enschede.   

 

Aanmelden voor deze marktontmoeting kan tot uiterlijk donderdag 12 maart door op onderstaande 

link te klikken:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSi0HjhIvKkjysRZyFYv4sGPCfRfLfrFXsy2hlX3qWP8xQ5A

/viewform?usp=sf_link 
 

2. Gegevens over de aanbesteding  
Gemeenten Enschede en Losser zijn voornemens de volledige voorziening uit handen te geven. Zij 

willen hierin maximaal ontzorgd worden. 

De gemeenten hanteren een plafondbedrag bij deze aanbesteding. Dit is een maximum (vast) bedrag 

per jaar waarvoor de opdracht moet worden uitgevoerd. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige kosten 

voor de inzameling en verwerking van bedrijfsgrondstoffen over de afgelopen 4 jaar. Hier is voor 

gekozen om leveranciers meer ruimte te geven om te innoveren. Wanneer zij er samen met ons voor 

zorgen dat we minder afval produceren, zullen zij hiervoor hetzelfde tarief  ontvangen.  

In totaal vragen de gemeenten de inzameling en verwerking van bedrijfsgrondstoffen voor 17 panden. 

Dit betref t 14 panden binnen de gemeente Enschede en 3 panden binnen de gemeente Losser. 

De gemeenten hebben hoge ambities geformuleerd ten aanzien van deze inkoopopgave. Zo wil len we 

inzetten op de circulaire economie, door slim om te gaan met grondstoffen en materialen en slim om te 

gaan met talent. ‘Gemeenten Enschede en Losser streven naar een afvalloze organisatie in 2030.’  

 

 

 

http://www.enschede.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSi0HjhIvKkjysRZyFYv4sGPCfRfLfrFXsy2hlX3qWP8xQ5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSi0HjhIvKkjysRZyFYv4sGPCfRfLfrFXsy2hlX3qWP8xQ5A/viewform?usp=sf_link


 

Om deze ambitie te bereiken hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:   

• Het eerste doel van de aanbesteding is om het ontstaan van (rest)afval in eerste instantie zoveel 

mogelijk te beperken via preventie, vermindering, bewustwording, recycling en hergebruik. 

• Het tweede doel is het op circulaire wijze terugwinnen van grondstof  uit de diverse aangeboden 

afvalstromen.  

De onderstaande afvalstromen zijn in de huidige situatie te onderscheiden:   

• Papier 

• Archief  papier 

• Plastic afval (PMD) 

• Restafval 

• Houtafval 

Tijdens de aanbesteding, is het  aan de inschrijver om de wijze waarop de taken worden uitgevoerd in 

te vullen met inachtneming van de omschreven doelstellingen en randvoorwaarden.  

3. Sustainable Development Goals  
We moeten als gemeente zelf  het goede voorbeeld geven en daarom komt het begrip 'duurzaamheid '  

overal terug in het Coalitieakkoord Enschede 2018-2022. Het doel van de gemeente is om Enschede in 

2050 klimaatneutraal te laten zijn.  

 

2050 klinkt ver weg, daarom is er een tussenstap gemaakt met doelstel lingen voor 2030. Gemeenten 

Enschede en Losser streven naar een afvalloze organisatie in 2030. Hierbij laten de gemeenten ruimte 

voor innoverende techniek die in de toekomst kan helpen om het doel te bereiken. De gemeenten 

ondersteunen lokale, regionale en (inter)nationale initiatieven waar het kan.   

 

Om deze ambitie te bereiken willen de gemeenten zich committeren aan de Duurzame Ontwikkelings-

doelen (SDG's). Deze duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld door de VN, moeten in 2030 een eind 

maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Technologie, innovatie en partnership zijn 

nodig om onze ambitie en de SDG's te behalen, met name op het gebied van klimaat en energie.

  

U kunt bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen  

Met deze aanbesteding vragen de gemeenten aan potentiële partners hoe zij een link maken met de 

SDG’s. Op deze manier leveren we samen een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Tip: Als organisatie kunt u op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen. U kunt de SDG's integreren in uw missie, visie en strategie, maar ook in uw 

processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden. Door uw keuzes en acties kunt u wel 

degelijk bjjdragen aan het behalen van de SDG's, hier en in het buitenland.  

 

Voor meer informatie en tips over hoe uw organisatie kan bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelings -

doelen zie: https://www.sdgnederland.nl/  

4. Ambities en wensen  
Om het aanbestedingsproces zo optimaal en transparant mogelijk te laten verlopen, formuleren de 

gemeenten duidelijke ambities en wensen. Naast het maximaliseren van de circulaire economie, vormen 

bewustwording, ketensamenwerking en partnership belangrijke speerpunten.  Deze ambities komen 

tijdens de aanbesteding terug als wens en gunningscriteria.  

De volledige publicatie van deze circulaire aanbesteding zal medio april openbaar gemaakt worden via 

Negometrix en TenderNed. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de 

Nederlandse overheid. Zie hieronder de door ons geformuleerde ambities  (gunningscriteria), die in de 

aanbesteding terugkomen, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals . Tijdens het 

aanbestedingsproces dienen inschrijvers bij onderstaande ambities o.a. een plan van aanpak en visie 

te beschrijven.  

http://www.enschede.nl/
https://www.sdgnederland.nl/


 

1.Afval als grondstof   

De Rijksoverheid heef t als doel: Nederland volledig circulair in 2050, waarbij we een economie hebben 

zonder afval en waarbij alles draait op herbruikbare grondstof fen. Gemeenten Enschede en Losser 

willen hierop aansluiten en hebben haar eigen ambitie geformuleerd: Gemeenten Enschede en Losser 

streven naar afvalloze organisaties in 2030. Met afvalloos in deze zin, bedoelen we dat afval wordt 

ingezameld als grondstof en terugkeert in de kringloop. 

De gemeenten zoeken een partij die deze doelstelling kan realiseren met behulp van het zo 

hoogwaardig mogelijk inzamelen, transporteren en verwerken van grondstoffen. Met als uiteindelijke 

doel om het afval van opdrachtgever terug te laten keren in de kringloop als grondstof . De gemeenten 

zien hierbij een directe link met SDG 9 : de technologische innovatie op duurzaamheid.   

2.Bewustwording, preventie en hergebruik  

De gemeenten streven naar afvalloze organisaties in 2030. De gemeenten hanteren de ambitie om in 

2030 de afvalproductie aanzienlijk te beperken via preventie. Om deze ambitie te bereiken realiseren 

de gemeenten dat bewustwording van bedrijven en interne medewerkers van essentieel belang is. De 

gemeenten willen samen met haar partners kijken hoe bewustwording en de kennisdeling over 

duurzaamheid en circulariteit kan worden vergroot.  

Naast bewustwording en preventie willen de gemeenten haar afvalproductie beperken via hergebruik. 

Inschrijver dient, tijdens de aanbesteding, in een plan van aanpak te beschrijven hoe hij hergebruik 

tijdens de inzameling, transport en verwerken van het afval wil gaan inzetten. De gemeenten zien hierbij 

een directe link met SDG 12: verantwoorde consumptie en productie.    

3.Partnership 

De samenleving is voortdurend in beweging en behoef ten en politiek kunnen hierin veranderen door de 

tijd heen. Dit kan vragen om veranderde oplossingen en veranderingen in de hoeveelheid aangeboden 

grondstoffen vanuit opdrachtgever. De gemeenten hechten veel waarde aan kwalitatief  goede 

dienstverlening, duurzaamheid en partnerschap. De gemeenten zijn op zoek naar een partij die samen 

met de gemeenten invulling geef t aan de constant veranderde vraag - en aanbodbehoef te en wie zich 

continu wil blijven verbeteren. 

De gemeenten willen, tijdens de aanbesteding,  inzicht in de manier waarop inschrijver invulling geeft 

aan de ambities van opdrachtgever. De gemeenten vragen inschrijver dan de impact van het 

partnerschap transparant weer te geven. De gemeenten realiseren dat transparantie en vertrouwen 

vanuit beide partijen van essentieel belang is. De gemeenten zien hierbij een directe link met SDG 17: 

Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

http://www.enschede.nl/

